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N EBESKÝ OTČE, s vierou
beriem do rúk Sväté
písmo. Verím, že obsa-

huje slová, ktoré mi majú byť svet-
lom na životnej ceste.

Bože — Duchu Svätý, ty si vnukol
svätopiscom, čo majú napísať; pro-
sím ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky
tieto slová a daj mi silu podľa nich
žiť.

Pane Ježišu, dvom emauzským
učeníkom horeli srdcia, keď si im vy-
svetľoval Písmo. Rozohrej aj moje
srdce láskou k tebe, keď budem čítať
Sväté písmo, a daj, nech ťa stále
hlbšie poznám.

Svätý Cyril a svätý Metod, vy ste
prví preložili Sväté písmo do reči
našich predkov. Vyproste mi lásku
k Svätému písmu a odhodlanosť
stvárňovať podľa neho celý môj život.

B OŽE — DUCHU SVÄTÝ,
ďakujem ti, že si ma
viedol pri čítaní Svätého

písma.
Verím, že Ježiš Kristus je

PRAVDA. Posilňuj ma v tejto viere.
Verím, že Ježiš Kristus je CESTA.

Pomôž mi zachovávať všetky jeho
slová a nasledovať jeho príklad.

Verím, že Ježiš Kristus je ŽIVOT.
Uč ma s úctou a láskou často pri-
jímať sväté sviatosti na udržanie
a zveľadenie Božieho života vo mne.

Panna Mária, nech na tvoj prí-
hovor a podľa tvojho príkazu vždy
ochotne prijímam a v srdci zachová-
vam každé slovo, ktoré pochádza od
Boha.

Pripravil     – jg –

V nedeľu ráno, cestou z domu,
na zástup ľudí pozerám.
Kroky ich vedú ku kostolu.
V Boha zas kvitne dôvera.

Pánovo Slovo osviežuje
a dušiam dáva potechu.
Aby neboli ako tuje.
Pyšné – no vždy terč posmechu!

Veď plodom sladkým nepotešia
vtáčika ani človeka.
Preto sa na ne smútok vešia.

Kňaz káže. Tváre duchom svietia.
Modlitby jazyk odrieka.
A oči hľadia na nebesia!

Jarmila Tóthová

V nede¾u ránoV nede¾u ránoV nede¾u ránoV nede¾u ránoV nede¾u ráno
B LAHOSLAVENÍ prenas-

ledovaní... Tak Ježiš
povzbudzuje všetkých

tých, ktorí majú niekoho v pätách.
Musí to byť ťažké neustále mať nie-
koho za sebou, vždy sa strachovať
o svoj život, stále
myslieť na to, že ma
niekto vidí. Musí to
byť náročné trpieť pre
pravdu, pre svoj ná-
zor, žiť vo vedomí, že
si dávam pozor na to,
čo poviem a čo uro-
bím, aby ma za to nie-
kto nepotrestal. To je
nepríjemné prenas-
ledovanie.

Avšak jestvuje aj
iné prenasledovanie –
prenasledovanie z lás-
ky. Keď matka sleduje
svoje dieťa a nespustí
ho z očí, aby si neublížilo. Keď učiteľ
sleduje svojho žiaka, aby sa nezlaj-
dáčil a aby z neho niečo vychoval.
Keď chlapec prenasleduje svoje

dievča a hľadá najlepšiu vhodnú
príležitosť, aby si ho získal. To je
prenasledovanie z lásky.

V dnešnú nedeľu budeme počuť
o prorokovi Jonášovi. Utekal pred
Bohom a nechcel splniť jeho vôľu.

Lenže neutiekol. Boh
mu bol stále v pä-
tách. Žeby prenasle-
dovanie?

Z času na čas sa
nám môže zdať, že
nás Boh prenasledu-
je. Vlastne vždy stojí
nad nami. Vždy nám
je v pätách. Je to ne-
príjemné prenasledo-
vanie alebo prenasle-
dovanie z lásky? Ak
sa nám aj niekedy
vidí, že je to to prvé,
predsa je to len to
druhé. Lebo vtedy

oveľa viac platí: Blahoslavení
prenasledovaní…

Marek Forgáč, kaplán



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. I. Farkašová H. Magurová D. Kassay M.Švagrovská J. Oravec

2. J. Galgan P. Urban P. Béreš G. Karičková J. Rokyta

p. M. Ščerbej deti A. Potocká P. Sovák M. Veľková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 30. 1. 2000

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
24. 1.

Sv. Františka Saleského, bs.uč.
Trebišov

6.45

r. Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovať budem naveky.

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

Ut
25. 1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Trebišov

6.45
2. výr.konsekrácie kostola Vojčice 11.30

r. Iďte do celého sveta a ohlasujte
evanjelium.

16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00 slávnosť

St
26. 1.

Sv. Timoteja a Tita, biskupov
Trebišov

6.45

r.  Zvestujte všetkým národom
zázraky Pánove.

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

Št
27. 1.

Sv. Angely Merici, panny

Trebišov

6.45

r.  Pán Boh mu dá trón jeho otca
Dávida.

11.30 rekolekcie
+ zač. adorácie

18.00 záver adorácie

Vojčice 18.00 ‚stretko‘ mladých

Pi
28. 1.

Sv. Tomáša Akvinského, kň.uč.

Trebišov

6.45

r. Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

11.30

18.00 mládežnícka +
‚stretko‘ mladých

Vojčice 16.30

So
29. 1. r. Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 6.45

Ne
30. 1. 4. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30 sviatosť krstu

15.00 vešpery

18.00

Vojčice
10.30
14.00 sv. ruženec

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, KŇAZ
A UČITEĽ CIRKVI (1225–1274)

TOMÁŠ SA NARODIL do šľach-
tického rodu d’ Acquino v Rocca
Secca v Neapolsku. Krstnú ne-
vinnosť si zachoval do smrti.

Ako mladík prejavoval mimoriadnu
inteligenciu, ale aj mimoriadne čnos-
ti. Okolo roku 1239 študoval na uni-
verzite v Neapole filozofiu. Tu vstúpil
do rehole dominikánov. Teológiu štu-
doval v Kolíne nad Rýnom pod vede-
ním svätého Alberta Veľkého. Skrom-
ný, utiahnutý dostal prezývku „nemý
vôl“. Profesori ho lepšie poznali a na
prezývku odpovedali: „Onemieme my,
až tento prehovorí!“

Na návrh Alberta odišiel učiť v ro-
koch 1252–1259 na parížsku univer-
zitu. Tu ho pre jeho skromnosť,
hlbokú nábožnosť a obdivuhodnú
bezúhonnosť života začali nazývať
„anjelským učiteľom“. Roku 1259 bol
v Taliansku vymenovaný za „gene-
rálneho kazateľa“. Napísal viaceré
teologické spisy. Jeho najslávnejšie
dielo je Summa theologiæ.

Roku 1268 opäť odišiel učiť do Pa-
ríža Na univerzite vtedy vládla veľmi
búrlivá situácia, ktorú Tomáš obdi-
vuhodne zvládol. Roku 1272 bol
povolaný do Talianska, aby tam vybu-
doval ústredné teologické učilište
dominikánskeho rádu. Uskutočnil
túto úlohu v Neapole.

Zomrel 7. III. 1274. Pochovali ho
v opátstve Fossanova. Jeho telesné
pozostatky previezol dominikánsky
rád do francúzskeho mesta Toulou-
se. K svojmu storočiu, ale aj k budú-
cim pokoleniam, prehovoril sv. To-
máš Akvinský ako svätec a vedec.
Stal sa apoštolom pravdy. Pápež Pa-
vol VI. ho po 700 rokoch výstižne
nazval: „Najsvätejší medzi učencami,
najučenejší medzi svätcami.“ Je naj-
slávnejším teológom v dejinách
Cirkvi.      – rm –

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00

Ústav Ut, Št o 15.30 a Ne o 10.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu, 15. I., si sviatosť
manželstva vyslúžili Peter
Breza a Monika Prokopovi-
čová. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

V nedeľu, 16. I., prijali svia-
tosť krstu Erik Řezníček a Ma-
tej Mydla. Vítame ich v našom

spoločenstve. Nech sú rodičom na
radosť a svetu na osoh.

1. Na budúcu nedeľu, 30. I., bude
zbierka na kňazský domov arci-
diecézy.

2. Uskutočňuje sa podpisová akcia
k otvorenému listu biskupov Slo-
venska ministrovi kultúry k cir-
kevným školám. Hárky sú v sak-
ristii.

3. Od štvrtka, 27.I., pred sv. omšou
o 17.30 vo Vojčiciach začnú pravi-
delné stretnutia detí, ktoré sa
pripravujú na prvé sv. prijímanie.

4. V stredu, 26. I., sa po večernej sv.
omši uskutoční pravidelné bib-
lické stretnutie.

5. Na sobotu, 12. II., sa uskutoční
1. farský fašiangový ples pre
manželské páry. Záujemcovia nech
sa hlásia u kaplána Marka. Cena
lístka je 270 Sk na osobu.

6. Úprimná vďaka patrí všetkým,
ktorí sa v sobotu, 15. I., zúčastnili
seminára na tému Prirodzená me-
tóda plánovaného rodičovstva.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


